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Kedvező pályázati eredmény

Bogád

FEJLESZTÉSEK Több régi elképzelést is sikerült megvalósítani

A temető nyitva tartási rendjét
is szabályozó helyi rendelet vonatkozó szakaszaira szeptembertől nagy hangsúlyt fektet
az önkormányzat. Pályázati
támogatással készült el a bogádi temető kerítése, amely
lehetővé teszi, hogy a jövőben
a temető időben is szabályozott
rendben legyen látogatható. A
nyitva tartási rendtől a kisebb
sírrongálások csökkenésére
számítanak. A temető belső
fejlesztésére is figyel az önkormányzat, augusztus végére
urnafal készül, első körben
tizenhét helyet alakítanak ki.
n

A település vezetői
Az 1167 lakosú község polgármestere Pfeffer József.
Alpolgármester: Harangozó
Zoltán. A képviselő-testület
további tagjai: Gyuricza Sándor, Harcos Tamás, Karsainé
Baktai Julianna, Sarus Zoltánné, Schmidt Ferencné. A
Romonyán működő közös
hivatal munkáját Ruppert
Edina irányítja. Az oktatási
intézmény igazgatója: Füke
László. Háziorvos: dr. Lovász
Lilián. Szociális gondozó:
Jakab Istvánné. A sportegyesület elnöke Auth József.
A nyugdíjasklub vezetője:
Fekete Józsefné. Plébános
Kövesi Ferenc. Körzeti megbízott: Tóth László. A polgárőr
egyesület elnöke: Biharvári
Mónika. Az önkormányzati
dolgozók munkáját ifj. Harangozó Zoltán fogja össze.
Az önkormányzat címe: 7742
Bogád, Kossuth L. utca 86.
Telefon: 72/473-457. Honlap: www.bogad.hu.

Januártól állami
működtetésben
a helyi iskola
Összesen 170 tanulóval állami
fenntartásban működik az év
elejétől a bogádi általános iskola. Az önkormányzat az intézményt nem kérte vissza működtetésre, de a szoros kapcsolat az
intézmény és az önkormányzat
között megmaradt, most a kulturális együttműködés pótolja
a korábbi napi munkakapcsolatot. Nyáron az önkormányzati
dolgozók, közfoglalkoztatottak
végezték el a szükséges belső
javításokat az épületben. Az ingatlant az önkormányzat 2011
végén belügyminisztériumi támogatással újította fel.
n

Minden évben
átadtak egy új
emlékművet
A bogádi képviselő-testület
2010-ben úgy döntött, hogy
minden évben tesz valamit a
közterületi emlékhelyek bővítése, állagának megőrzése
érdekében. 2011-ben emlékművet avattak a Nemzeti Ös�szetartozás Napja alkalmából,
2012-ben felújították a két
világháborúnak is emléket állító Béke téri obeliszket, idén
1848-as kopjafát állítottak a
templomkertben és a Rákóczi
utca elején látható homokkőfeszületet teszik rendbe. n

Hoppál Péter (balról), Dunai Antal és Tiffán Zsolt ünnepélyes keretek között adta át egy évvel ezelőtt a felújított bogádi sportöltözőt

Több eredményes pályázat
is a település fejlődését szolgálja.
Az egymilliárd forintot meghaladó szennyvízberuházás mellett több fontos célért is küzdenek a környék önkormányzatai, Bogád kivétel nélkül jó
kapcsolatot ápol a szomszédos
településekkel, a romonyai önkormányzattal a legszorosabb
az együttműködés. Pfeffer József polgármester elmondta, a
nevelési-oktatási intézményt
át kellett alakítani, de kulturális területen, rendezvények vonatkozásában és közös hivatali
teendőkben teljes az összhang.
– Tavaly több régi elképzelést
sikerült megvalósítanunk, elkészült egy közösségi célokra
szolgáló önkormányzati ingatlan külső felújítása, a temető
kerítése, befejeztük az iskola és
temető közötti járdát, valamint
300 méter ivóvízvezeték épült
a szőlőhegy egyik dűlőjében.
A művelődési ház alagsori öltözőjére is fordíthattunk pénzt,
kerékpártároló készült az iskolához és 13 millió forint belügyminisztériumi támogatással, 3
millió forint önerővel elkészült a
község első önálló sportöltözője
a futballpályán, amelyet éppen

egy éve adtunk át. Júliusban két a nyugdíjasklub, a polgárőr
gyűjtősziget alapját készítettük egyesület, az egyházközség és
el a Mecsek–Dráva Hulladék- a helyi társas tánccsoport műgazdálkodási Program kere- ködését. A bogádi fiatalokat a
tében, az új konténerek ősszel romonyai Rozmaring néptáncérkezhetnek. Az önkormányzat csoport is várja. A diákok taidén március 31-ig tudta átvál- nulását a tankönyvtámogatás
lalni a lakosságtól a szemétdíj kiegészítésével, a hallgatók tamegfizetését, a költségvetési nulmányait a Bursa Hungarica
lehetőségekhez a bogádi ön- ösztöndíjrendszerrel segítik. A
kormányzatnak is alkalmaz- községet ősztől a tudásközpont
kodnia kellett. A kommunális új könyvtárbusza látogatja. A
adóra máshol van szükség, for- község három játszótere 2008
rás kell a pályázati
és 2010 között újult
önerőkhöz, a köz-  Épületet újítotmeg, minden eszterületek karbantak fel, járdát épí- köz szabványos. Az
tartásához, a köztettek, kerékpár- aszfaltozott kézivilágítás díjához, a
labdapályát elsőtároló is készült
rendezvényekhez.
sorban az iskolások
Csak bevételből finanszírozha- használják, de minden sporttó az olyan szolgáltatások több- kedvelő számára hozzáférhető.
sége, amelyet az önkormányzat
A pályázati források felkutaellentételezés nélkül nyújt a la- tását továbbra is elsődleges célkóknak, a sokszor népszerű, de nak tekinti a község, augusztusa lehetőségeken túlnyúló önkor- ban Berkesddel, Bicsérddel és
mányzati gazdálkodás korsza- Pellérddel terveznek közös páka Magyarországon úgy tűnik, lyázatot kültéri sporteszközök
véget ért. A közszolgáltatásért beszerzésére. Még nyáron elkéáprilis 1-jétől a lakosság fizet a szül a sportöltözőhöz vezető járDél-Komnak, a szolgáltató zöld- da, urnafal épül a temetőben és
járatot és háztól történő szelek- napokon belül aláírhatják a botív gyűjtést is végez.
gádi plébánia adásvételi szerzőA polgármester elmondta, dését, ezzel az önkormányzat új
az önkormányzat civil vonalon funkcióknak szerezhet helyet.
minden generációnak segítsé– A templom felújítása, az álget nyújt, támogatja a sportkör, lami tulajdonú főút szennyvíz-

beruházást követő rendbetétele, a Romonya határából a 6-os
főút felé tartó egykori mezőgazdasági út felújítása és a sportpálya mellett lévő öreg nyárfasor eltávolítása emelhető ki
– sorolja a jövő feladatait Pfeffer József. Az idei fejlesztések
közül a település helytörténeti
szobájának kialakítását emeli
ki a településvezető. – Kistérségi pályázat elemeként olyan értékeket óvhattunk meg, amelyre nem volt példa az utóbbi időszakban, még az iskolát egykor
vezető Zákonyi házaspár XIX.
századi tárgyakra is kiterjedő
gyűjteményét vehettük elő egy
poros helyiségből, a tárgyakat
szakemberek tisztították meg
és katalogizálták, egyelőre egy
szűkösebb helyiségben kapott
helyet a kiállítás.
Bogád fontosnak tartja rendezvényeit, 2003-tól Kihívás
Napja, 2005-től falunap, 2006tól fúvószenekari találkozó,
2007-től Föld Napja, 2009-től
szüreti bál bővíti a két egyházi búcsú és a megszokott gyermeknapi és karácsony körüli
programkört. 2011-től a Nemzeti Összetartozás Napjáról is
megemlékeznek. Az állami ünnepségeket az iskolával közösen szokták megtartani.

Falunap és
fúvóstalálkozó is lesz
Augusztus 17-én falunapot
tartanak, 10 órától várják
a Béke térre a látogatókat,
délután fellép többek között
a Pécs-szabolcsi Fúvószenekar, a romonyai Rozmaring
néptánccsoport, a pécsi Búzavirág Népdalkör és Tánckör,
a Dream Dance Tánc Sportegyesület, a kiemelt vendég
idén Szalánta lesz, a horvát
Marica Kulturális Egyesület
és a Cserhaja Roma Hagyományőrző Néptánccsoport.
Augusztus 18-án lesz a nemzetközi fúvószenekari találkozó, 14 órától Bogádon nézhetik meg a menetzenét.
Az oldal a
Bogádi Önkormányzat
támogatásával készült.
Oldalszerkesztő: Hajdu Zsolt

Gyűlik a szennyvízberuházáshoz a szükséges önerőrész
indulhat az egymilliárd forintot meghaladó munka kivitelezőjének kiválasztása

Tavaly november 7-én a szennyvíztársulás elnökeként Pfeffer
József, a gesztor önkormányzat
polgármestere Herman József
romonyai polgármester kíséretében Budapesten írta alá azt a támogatási szerződést, amely a beruházás 85 százalékát biztosítja.
Pfeffer József, Bogád polgármestere elmondta, Kozármislenyben nyomóvezeték, három
községben, Bogádon, Romonyán és Nagykozárban lakossági hálózat épül, ezekben a falvakban eddig egyáltalán nem
volt szennyvízvezeték.
– Az önerő biztosítására a
három falu érdekeltjeinek részvételével idén márciusban víziközmű-társulat alakult, május

végén pedig elkészült a tenderterv, amely nélkülözhetetlen
a kivitelezői közbeszerzési eljárás kiírásához. A kiírás tartalmát első körben a pályázati
közreműködő szervezet, második körben az irányító hatóság
vizsgálja meg. Most a második
jóváhagyásra várunk, csak ezt
követően jelentethetjük meg a
közbeszerzési felhívást. Tekintettel arra, hogy a beruházás
várható összege meghaladja az
egymilliárd forintot, ezért nagyobb versenyre számítunk,
amely a kivitelező kiválasztásának elhúzódását is eredményezheti – mondta Pfeffer József.
A beruházást közvetlenül a
tél előtt nem kívánják elkez-

FORRÁS: ÖNKORMÁNYZAT

VERSENY Hamarosan

Tavaly novemberben Budapesten írták alá a beruházással kapcsolatos támogatási szerződést

deni, ezért a lakosság nagy
eséllyel csak jövő tavasszal
találkozhat majd a munkagépekkel.
– A nyári kezdés az utóbbi
hetekben többször is elhangzott a híradásokban, de ez
nem lesz tartható, a társulás
vezetése pedig a véleményének kikérése nélkül megjelenő
sajtóanyagok tartalmáért nem
tud felelősséget vállalni. A beruházásban érdekelt lakók folyamatosan fizetik az önerőt,
a társulat erre három fizetési
konstrukciót is kínált, a nem
teljesítők várhatóan augusztusban vehetik kézhez első fizetési felszólításukat – mondta
a szennyvíztársulás elnöke.n

